
                               UCHWAŁA NR VII/86/2019 

                               RADY MIASTA KALISZA 

                               z dnia 28 marca 2019 r.  
 
 
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu 
oświaty z Powiatu Kaliskiego. 
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995)   
oraz art. 5 ust. 1 pkt 10 i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 poz. 1530 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
                                                                                                                                            
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych  
z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego związanych z udzielaniem przez poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną, specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym słabowidzącym                    
i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie 
powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym 
słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół  
i placówek, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego. 
 
§ 2. Szczegółowy tryb i warunki przyjęcia do prowadzenia zadań, o których mowa w ust.1 
określi porozumienie zawarte z Powiatem Kaliskim. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
       
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 Przewodniczący 
         Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY  NR VII/86/2019  

RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz  zadań publicznych z zakresu 
oświaty z Powiatu Kaliskiego. 
 
 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
gmina może podejmować uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu 
właściwości powiatu na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
w tym zadania publiczne z zakresu oświaty. 

Rada Powiatu Kaliskiego podjęła uchwałę Nr IV/44/2019 z dnia 30 stycznia  2019 r. 
w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań 
publicznych z zakresu oświaty na okres do dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 
roku. Miasto Kalisz przyjmuje do realizacji zadania z Powiatu Kaliskiego związane  
z udzielaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 funkcjonującą na terenie 
miasta Kalisza specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom  
i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego 
oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem,   
w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mającym miejsce 
zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego.  

Zasadnym jest więc podjęcie uchwały w powyższej sprawie.    
 
 

       Prezydent 
   Miasta Kalisza 

                        /…/ 
Krystian Kinastowski           

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


